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Dienst van vandaag :
Israël en Jordanië reis
Ds. Koelman
Vol indrukken en ervaringen is de groep die naar Israël
Schriftlezingen: Jes. 40, 26 - 31 en Joh.16, 16 – 23 a
en Jordanië reisde maandagavond weer thuis
gekomen. Het is een prachtige reis geweest, waar we
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei,
allemaal met veel dankbaarheid en plezier op
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente
terugkijken. We waren op veel plaatsen waar de
Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van
Bijbelverhalen over vertellen, we ontmoetten gelovigen
de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het
uit alle windstreken, dreven in de Dode Zee en hadden
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de
veel plezier met de Haastrechters.
wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een
In de volgende Samenwijzer hopen wij er meer over te
uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor
vertellen en er komt vast een gelegenheid om verhalen
jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week
en foto's te delen.
‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch,
Margreet Gouwens.
en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bĳ
Jeugddienst
Het Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de
Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een
aanvullend aanbod naast de maatschappelijke
activiteiten in de wĳk. Elke zondagochtend is er
kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een
verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen
is er een activiteit waarbij de Bĳ bel open gaat. Er is
ook de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken
met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook
mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om
als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk.
Dat staat voorop. Met de opbrengst van de eerste
collecte van vandaag ondersteunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee?
TALENTENMARKT en TALENTENVEILING
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.
Op deze dag kunt u diverse zelfgemaakte en
verbouwde artikelen of producten kopen en zijn er
activiteiten en spellen te doen voor jong en oud.
De keuken is open voor koffie/thee, koek, drankjes,
snacks en ijs. TALENTENVEILING 13.00 uur.
Voor een dienst / klus kunt zich vanaf zondag 9 april
aanmelden via de opgehangen invulbriefjes op het
prikbord naast het keukenloket. Dit kan tot uiterlijk
zondag 11 juni. De ingevulde briefjes kunt u
deponeren in de doos in de ontmoetingsruimte. U kunt
ook een leeg invulbriefje aanvragen per e-mail:
jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of iemand benaderen van
de talentencommissie: Sandra van der Meulen; Cobie
Nieuwenhuizen; Gera Spruijt; Ruud van Mastrigt.
De aangeboden diensten tot nu toe zijn:
diner voor twee personen (4x); diner voor twee
personen; ramen zemen; autorit Krimpenerwaard
met koffie/gebak; (strand)wandeling met lunch;
invullen aangifte inkomstenbelasting over 2017;
een dagdeel varen met vier personen, incl. verzorging
waterskiën op de Lek;
achterop op een Solex door de Krimpenerwaard.

De bloemen van deze zondag gaan naar….
…..mw. Opmeer voor haar verjaardag.
Een tweede bos is voor mw. v.d. Pijl na
ziekenhuisopname.
Koster
06-05 t/m 12-05 dhr. C. Hesse
13-05 t/m 19-05 dhr. J. Klerk
Kerkdienst zondag 14 mei
10.00 uur Ds. L. Schermers
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